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Elhunyt: Nyulak szigete (ma: Margitsziget), 1270. január 18. 

Atyja IV. Béla király, Szent Erzsébet testvére, anyja Laszkárisz Mária bizán-
ci hercegnő volt. Margitot még a szíve alatt hordozta édesanyja, amikor a 
tatárok Batu kán vezetésével, 1241-ben Wahlstattnál megsemmisítették a 
németek és lengyelek egyesült seregét, majd a vértől és a győzelmi mámortól 
megittasodva betörtek Magyarországra. Béla király megkísérelte föltartóztat-
ni őket a Sajónál, de borzalmas vereséget szenvedett, s Dalmáciába kellett 
menekülnie. A szülők végső szükségükben a születendő gyermeket Istennek 
ajánlották. És a lehetetlen megtörtént: messze Belső-Ázsiában meghalt a 
nagykán, s Batu a Duna-Tisza táján meghódított hatalmas területeket hátra-
hagyva, összegyűjtötte lovasait, és sietve távozott kelet felé, hogy le ne kés-
sen az osztozkodásról. 

Szenttéavatási aktái megmaradtak, s nővér- és kortársainak, élete tanúinak 
sok értékes és hitelt érdemlő vallomását is tartalmazzák. Értésünkre adják, 
hogy Margit számára magától értetődő volt a szabályok szigorú megtartása, a 
kemény önsanyargatás, s a legnyomorúságosabb, utálatot gerjesztő betegek 
szolgálatában való hősies kitartás. Nagyon gyorsan és erélyesen leszoktatta 
nővértársait arról, hogy benne bármi módon is a királylányt tiszteljék. Egy 
szolgáló, akit csodával határos módon mentett meg a megfulladástól, a 
szenttéavatási akták szerint így tanúskodott: ,,Margit jó és szent volt, mind-
nyájunk példaképe. Alázatosabb volt, mint mi, szolgálóleányok.” Életének 
alapszabálya egészen egyszerűen hangzik, de a három egyszerű tétel az 
evangélium egész tökéletességét magában foglalja: 

Istent szeretni, 

magamat megvetni, 

senkit meg nem utálni, 

senkit meg nem ítélni. 

 

KÖNYÖRGÉS 
Istenünk, te a szüzesség kedvelője és őre vagy,kinek kegyelméből Margit 
szolgálód a szüzesség szépségét a jócselekedetek érdemével egyesítette: en-
gedd, kérünk, hogy lelkünk tisztaságát az üdvösséges bűnbánat szellemével 
megújíthassuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. 



Pápai jelvények 

ÜZENET  2 

Pápai kereszt  
Körmenetekben és egyéb ünnepélyes liturgikus alkalmakkor közvetlenül a pápa előtt a már az 
V. századtól fogva keresztet vittek. A pápai keresztvivő eleinte az egyik római diakónus, majd 
a Rota Romana legfiatalabb ügyhallgatója volt. Ma is megfigyelhető a használata ünnepélyes 
bevonulásokkor, például amikor a pápa az Urbi et Orbi áldáskor kilép a Szent Péter bazilika 
erkélyére. Ő maga azonban csak meghatározott alkalmakkor veszi kezébe, kiváltképpen a 
szentkapu megnyitásakor (legutóbb, a 2000. évi Jubileum megnyitásakor azonban II. János 
Pál a saját feruláját fogta). 
A kereszt jogát kiváltságként megkapták előbb a legátusok, majd a XIII. század elején a pátri-
árkák és a prímások, a XIV. században pedig az érsekek is. A püspökök csupán a címerpaj-
zsuk mögé helyezhették. A pátriárkák a XV. századtól, a prímások és az érsekek pedig a 
XVII-től megkülönböztetésül kettőskeresztet kezdtek használni a címerpajzsuk mögött. 
(Magyarország prímása is mindmáig kettőskeresztet vitet maga előtt ünnepi alkalmakkor.) A 
pápai címernek ellenben sosem volt tartozéka a kereszt. A közhiedelemmel ellentétben a pápa 
nem használt hármaskeresztet, az csupán művészi ábrázolásokon fordul elő. Egyedül a XIX. 
században készült ilyen pápai kereszt előbb XVI. Gergely, majd XIII. Leó számára. Ez utoljá-
ra akkor volt használatban, amikor II. János Pál megnyitotta az 1983-as szentévet. 
 
Ferula 
A pápa nem kampós végű pásztorbotot használ, mint a püspökök. Saját pásztorbotja, az ún. 
ferula egy embermagas bot végére tűzött egyenlő szárú kereszt. Eredetileg csak bizonyos 
szertartásokon volt használatos, mint például püspökszentelésnél, vagy az ünnepi misén a be- 
és kivonulásnál. A XVII. században elhagyták, és csak VI. Pál újította fel használatát, amikor 
lemondott számos addigi pápai jelvényről. Több változata is volt, a jól ismert, enyhén előre-
hajló ezüstfeszületet formázó ferulát végül Lello Scorzelli készítette az 1970-es évek elején. 
Ezt használta I. János Pál, és II. János Pál is, immár a püspöki pásztorbotéval teljesen meg-
egyező módon. 2008 nagyheti szertartásain XVI. Benedek ezt egy aranyozott keresztre cserél-
te, ami a II. Vatikáni Zsinat előtt pápai keresztként volt használatos. 
Gyűrű 
A pápa jelvényei közé tartozik az a domborműves aranygyűrű, amely Szent Péter apostolt 
ábrázolja, amint eredeti foglalkozását, a halászatot gyakorolja. Innét származik elnevezése: 
halászgyűrű, ami Péter apostol meghívásának evangéliumi jelenetére utal („emberek halászá-
vá teszlek” – Mk 1,17). Első alkalommal a XIII. században említik a pápa halászgyűrűjét, 
amit eredetileg személyes leveleinek lepecsételésére, majd a hivatalos iratok közül az ún. 
brévék hitelesítésére használt. Koronázásakor, illetve manapság péteri szolgálatának megkez-
désekor a camerlengo bíboros húzza az új pápa ujjára. Halálakor pedig szintén a camerlengo 
az, aki a visszaélések megelőzése végett gondoskodik annak megsemmisítéséről, mégpedig 
egy prés segítségével. Ez utóbbi XXIII. János halála óta kiment a szokásból. 
Pallium 
A pallium szintén a pápa saját liturgikus viselete a IV. század óta. Legfőbb pásztori küldetését 

és kormányzati hatalmát jelképezi. A VI. század óta a metropoliták is megkapják az Apostoli 

Székkel való szorosabb közösségük és egyházkormányzati hatalmuk különleges jeleként. A 

középkori pallium a bal vállon átvetett hosszú gyapjústóla volt, amit három drágakövekkel 

díszített tű rögzített. A miseruha formájának változásával a pallium is átalakult, és a XVII. 

századra nyerte el ma ismert klasszikus alakját: 4-6 centiméter széles, hat kis fekete selyem-

kereszttel díszített, elöl és hátul 15-20 centiméteres pántban végződő stólaszerű gyapjúszalag. 

1999 karácsonyán II. János Pál egyszeri alkalommal felelevenítette a pallium régi alakját, ami 

azóta állandósulni látszik XVI. Benedeknél is. 
Trón 
A pápa kétféle alkalommal használ trónszéket. Az őt Róma püspökeként megillető liturgikus 
szék, a katedra saját székesegyházában, azaz a Lateráni Szent János bazilikában áll mind a 
mai napig. A másutt végzett szertartások alkalmával mozdítható trónt használ. Ezt többnyire a 
pápai oltár előtt, vagy mögötte helyezik el, de XVI. Benedek az utóbbi időben felelevenített 
egy régi gyakorlatot, miszerint oldalt állítják fel egy külön hétlépcsős emelvényen. 
 
Érszegi Márk Aurél/Magyar Kurír 
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Liturgikus lap  3 

Rejtvény 
 

Decemberi 

Rejtvényünk 

Megfejtése: 

A népszámlálás 
miatt Betlehembe 
kellett menniük és 
ott született meg a 

kis Jézus! 

 

Januári rejtvény 

Szent Pál apostol egy 
szökött rabszolgát 

megkeresztel, majd kí-
sérő levéllel visszakül-

di volt gazdájának. 

„Visszaküldöm őt, 
mint saját szívemet. „ 

írja szent Pál. 

Mi volt a rabszolga  

neve? 

Beküldési határidő: 

Január 18. 

 

Beadási hely:  

fogaras4@t-online.hu 

vagy a templom sekrestyéjében 

 

Ismerjük a titkot, avagy hogyan szervezzünk szektát 

Kiss István pszichológus 

Most már van tehát egy kis csoportunk, hitünk, ellenségeink és feladatunk. Harmadik lépés-
ként gondoskodunk kell arról, hogy a tagok elköteleződése egyre szilárdabbá váljon. Persze 
nem állhatunk elő azonnal azzal a követeléssel, hogy menjenek és hirdessék tanainkat. Csak 
apró lépésenként haladhatunk. 

Kezdjük mondjuk úgy, hogy vágják le hajukat egy megszabott modell szerint. (Ha meggon-
dolnák magukat, és ki akarnának lépni, még megtehetik. A hajvágás nem fájdalmas, legfel-
jebb várni kell, míg visszanő.) De viselhetnek speciális formaruhát is, vagy részt vehetnek 
csodára felkészítő tanfolyamokon is. (Ahol az előrehaladás függvényében egyre nagyobb 
részvételi díjat kérünk majd...) 

Ha ügyesen válogattuk össze a feladatokat, egy idő után a kiválasztott csoporttag már úgy 
érzi, annyi mindent feláldozott csoportjáért, az ÜGYért, hogy egyszerűen lehetetlen meghát-
rálnia, végig kell járnia az utat - s el fogja érni a hőn áhított célt. (A végcél természetesen fa-
kultatív, kizárólag csoportunk számára meghirdetett különleges jutalom lesz majd.) Fantom-
ként lebegtethetjük az örök életet, a teljes lelki békét, az önmegismerés csodálatos beteljesülé-
sét, a tiszta tudást, de alkalomadtán megteszi a tökéletes testkontroll is... ami a lényeg: a cél 
csak csoportunk keretein belül, engedelmes együttműködés által elérhető. 

A csoporttag a külvilágot lassanként fenyegető, félelmetes helynek érzi majd, ami ellen védel-
met talál saját, meghitt csoportjában. Aminek persze ára van - és ezt mi szabtuk meg. Innentől 
kezdve pedig folyamatosan emeljük is. Ha már sikerült apró kérések teljesítését elérni, jöhet-
nek a keményebb feladatok. Mondjanak le földi javaikról (szigorúan közösségünk javára!), s 
érezzék - veszélyben van csoporttagságuk, ha nem engedelmeskednek. Kitaszíthatjuk őket, 
bűnösnek bélyegezve. S elúszik a nagy cél is... 

Ha már eddig eljutottunk, ideje, hogy fölpolírozzuk a vezető imázsát is. Valami indokot kell 
ugyanis találnunk arra, hogy miért érdemes ilyen óriási áldozatok árán is követni. Legjobb, ha 
a vezető életéből apró, kellemes epizódokat fújunk fel hősi mítosszá - s arra hivatkozunk: 
megszületése/működésének kezdete egyben egy új világ születését is jelenti. Karizmatikus 
ereje képes megvédeni minden bajtól, elég ha varázsigeként mormoljuk nevét a nehéz pillana-
tokban (ha mégsem tenné, és nem élné túl a csoporttag, legfeljebb arra hivatkozunk: nem volt 
igazán elkötelezett... védekezni úgysem tud már...) Ugye, érezzük a logikai csavart a dolog-
ban? 

Ezek után már küldhetjük követőinket téríteni. Ezzel megalapozzuk egyrészt gazdasági hatal-
munkat, (a szélesedő adakozó körből), másrészt szimpatizánsokat szerezhetünk magunknak. 
Nem utolsó sorban azonban tovább fokozzuk eredeti híveink elköteleződését is. A térítőmun-
ka során ugyanis rengeteg támadás éri majd nézeteiket. Azonban ha felkészítettük őket (jól 
kigondolt ideológiánkkal megtámogatva) hamar gyakorlatot szerezhetnek az általunk sugallt 
nézetrendszer védelmezésében. Minél több kritika és kifogás - annál nagyobb rutin a védeke-
zésben. S annál erősebb hit a saját hívő közösség gondolkodásának helyességéről. Persze, 
ehhez nagyon jól szervezett ideológiát kell kreálnunk! 

Most már elkötelezett, hitük védelmezésében gyakorlott csoporttagjaink vannak. Előttünk áll 
azonban még mindig a feladat: nem gondolkodhatnak érdekeinktől eltérő módon. Egy percre 
sem szabad engednünk, hogy elkalandozzon a figyelmük, szárnyaljon fantáziájuk vagy gon-
dolkodjanak. Mindig szigorúan a csoport érdekeit (és ezzel áttételesen vezetői szándékunkat) 
szolgáló feladatokkal foglalkozhatnak. Az újonnan beszervezettek számára folyamatos elfog-
laltságot kell keresnünk - ne legyen idejük gondolkodni döntésük helyességéről. A régebbi 
tagok unalmas idejét is ki kell töltenünk, nehogy a "nem kívánatos" gondolatok feltörjenek. 
Legyen az dalolás, ima vagy tánc, kéregetés, prédikálás vagy térités, hidegzuhany vagy még 
durvább módszerek - megfelelően alkalmazva mindegyik képes ellátni ezt a funkciót. Jó mód-
szernek tűnik a nem kívánatos gondolatokat egyenesen a Sátán művének bélyegezni - felidéz-
ve a közösségből való kitaszítás lehetőségét - s egyben közösségünk nemes céljának érdeké-
ben a szembeszállásra felszólítani.…folytatása következik ! 
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B ékés álmainkba ne csalódjunk soha 

O ltalmazzon minket angyalok mosolya, 

L elkünkben béke és szeretet virítson, 

D üh és gaz álnokság meg ne szomorítson. 

O stoba szólamra ne hajoljon szívünk 

G azdagság kísérje minden vidám léptünk, 

 

Ú tjaink vigyenek igaz célunk felé 

J övendőnk munkája ne váljon keresztté. 

 

É jszaka pompásan ragyogjon csillagod 

V eled lehessek amikor csak akarod, 

E gymásra találjon most minden kereső, 

T ársával éljen minden egymást szerető. 

 

K özösen tegyük szebbé ezt a világot 

Í zleljünk már most mennyei boldogságot, 

V áljon minden titkos szép álmunk valóra, 

Á ldott legyen minden együtt töltött óra. 

N evetni tudjunk és őszintén örűlni 

O dvas idő fogát messze elkerülni, 

K eveset mondok végül, de szépet:  

          Kívánok Boldog Új Évet! 


